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Sammanfattning 
Inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD är ett samlingsnamn för sjukdomarna ulcerös 
kolit och Cronh’s sjukdom samt intermittent kolit. I Sverige diagnostiseras cirka 
2 000 individer med IBD varje år. IBD är en systemsjukdom vilket innebär att inte 
enbart tarmen drabbas utan även andra organ kan angripas. Då IBD är kronisk krävs 
livslång medicinering. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att 
leva med IBD. Studien är utförd som en litteraturstudie baserad på sju kvalitativa 
vetenskapliga artiklar, en kvantitativ samt en artikel med mixad metod. Resultatet 
visade att IBD skapar ett stort lidande för patienter och påverkar både fysiskt och 
psykiskt samt socialt. Det finns bristande kunskap både i samhället men även hos 
sjukvårdspersonal. Då sjukdomen är dold innebär det att dessa patienter upplever att 
de inte blir betrodda och blir därför ofta bemötta med oförståelse. Sjukdomen är 
mångfacetterad och sjukvårdspersonalen behöver därför utöka sina kunskaper för att 
kunna bemöta dessa patienter på ett adekvat sätt. Det är patientens berättelse som är 
utgångspunkten för personcentrerad vård vilket innebär att se hela människan och inte 
enbart diagnos, sjukdom eller kropp. Sjuksköterskans huvudansvar är att tillgodose 
patienters behov av omvårdnad och anta ett etiskt förhållningsätt. En god 
kommunikationsförmåga och ett empatiskt engagemang resulterar i att patienten 
känner sig sedd. Detta är en förutsättning för att patienten skall känna förtroende för 
sjuksköterskan. 
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Abstract 

Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of inflammatory conditions which 
include ulcerative colitis, Cronh's disease and intermittent colitis. Around 2 000 
individuals are diagnosed with IBD in Sweden every year. IBD is a systemic disease 
involving the intestines but may also affect other organs as well. IBD is a chronic 
disease that requires life-long medication. The aim of this study is to describe patients' 
experience of living with IBD. This study is designed as a literature study based on 
seven qualitative articles, one quantitative and one article with a mixed method. The 
results show that IBD creates great suffering for patients and affects them physically, 
mentally and socially. There is a lack of knowledge both in society but also among 
health care professionals. As IBD is a hidden disease, the patients feel that they are 
not trusted and often met with incomprehension. As the disease is multifaceted it 
demands care professionals to expand their knowledge in order to respond to these 
patients in an efficient way. It is the patient's story that is the basis of person-centered 
care, which means that the whole individual and not just the diagnosis, illness or body 
is seen. The nurse's primary responsibility is to meet patients’ needs of care and to 
have an ethical approach. Therefore having good communication skills and an 
empathetic commitment makes the patient feel noticed. This is essential for the 
patient to feel confident with the nurse. 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ....................................................................................... 1	  

Bakgrund ....................................................................................... 1	  
Lidande ........................................................................................................ 2	  
Omvårdnad vid IBD - Sjuksköterskans ansvarsområde ......................... 3	  

Problemformulering ..................................................................... 4	  

Syfte ............................................................................................... 4	  

Metod ............................................................................................. 4	  
Datainsamling ............................................................................................. 5	  
Databearbetning ......................................................................................... 5	  

Forskningsetiska överväganden ................................................ 6	  

Resultat ......................................................................................... 6	  
Bristande kunskap och förståelse ............................................................ 6	  
Begränsningar och bristande kontroll ..................................................... 7	  
Behov av socialt stöd .............................................................................. 10	  

Diskussion .................................................................................. 11	  
Metoddiskussion ...................................................................................... 11	  
Resultatdiskussion ................................................................................... 13	  

Konklusion och implikation ...................................................... 16	  

Referenser	  

 
 
Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 
 

 

 

 



 

 1 

Inledning 
De senaste 20 åren har Inflammatory bowel disease (IBD) diagnos ökat dramatiskt i 
hela världen. Skandinavien, Canada och Skottland är de länder där flest drabbas och 
framför allt sker en ökning bland barn och ungdomar (Guariso, Gasparetto, Day, & 
Henderson, 2014). 

I västvärlden lider ca 200 personer av 100 000 av IBD och en ökning sker i hela 
världen (Keeton, Mikocka-Walus & Andrews, 2014). I Sverige insjuknar cirka 2 000 
individer i IBD varje år och cirka 40-45 000 lever med Crohns sjukdom eller ulcerös 
kolit (SBU, u.å). Av dessa individer har cirka 10-20 % en svårare grad av sjukdom. 
Debutåldern för IBD är vanligast mellan 18-30 år men kan drabba alla åldersgrupper. 
Ulcerös kolit är lika vanligt förekommande hos kvinnor som hos män däremot 
drabbas fler kvinnor av Crohns sjukdom (SBU, u.å). 

IBD resulterar i höga kostnader för samhället och orsakar patienter lidande (Rocchi et 
al., 2012). Bristande kunskaper orsakar onödigt lidande hos patienter med IBD vilka 
behöver få ett bra bemötande och stöd. Sjuksköterskans holistiska synsätt och 
kunskaper är viktiga i omvårdnaden för att minska patientens lidande (Duncan, 2011). 
Personcentrerad vård är att se individen bakom patienten. Forskning har visat att 
personcentrerad vård bidrar till ökad tillfredsställelse hos patienten då denne blir 
delaktig i utformningen av sin omvårdnadsplan (Ekman et al., 2011). 

 

Bakgrund 
IBD är ett samlingsnamn för de autoimmuna sjukdomarna ulcerös kolit, Crohns 
sjukdom och intermittent kolit (Jelsness-Jørgensen, Bernklev & Moum, 2014; Shier, 
Butler & Lewis, 2006). Sjukdomarna har vissa gemensamma symtom men däremot 
skiljer sig lokalisationen i tarmen. Crohns sjukdom drabbar främst tunntarm och 
tjocktarm men hela magtarmkanalen kan vara engagerad. Inflammationen vid Crohns 
sjukdom involverar hela tarmens vägglager. Vid ulcerös kolit drabbas endast 
tarmmukosan (tarmslemhinnan) och lokaliseras till tjocktarmen. Sjukdomarna går i 
skov och orsakar kramper i buken samt diarréer, vilket kan leda till rubbad 
elektrolytbalans och viktnedgång. Crohns sjukdom ger inte alltid blodiga diarréer till 
skillnad från ulcerös kolit (Shier, Butler & Lewis, 2006). Detta kan leda till fatigue 
som är vanligt förekommande hos patienter med IBD (Whayman, 2011). Patienter 
med IBD löper en större risk att drabbas av cancer (Shier, Butler & Lewis, 2006). 

IBD tros ha funnits i fler än hundra år där insjuknande patienter beskrivit liknande 
symtom. Ekbom (2011) nämner att det under 1900-talet väcktes ett kliniskt intresse 
för sjukdomarna. Redan på 1950-talet upptäcktes en miljöfaktor som visar på att det 
finns ett samband mellan rökning och IBD. Rökning är en skyddsfaktor för de 
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patienter som lider av ulcerös kolit men är tvärtom en riskfaktor för de med Crohns 
sjukdom. Blindtarmsresektion har visats vara förebyggande för utvecklingen av 
ulcerös kolit (Ekbom, 2011). 

IBD behandlas medicinskt med läkemedel och i svåra fall krävs kirurgiska ingrepp 
som kan leda till att individen får en stomi. Orsaken till IBD är inte med säkerhet helt 
känd men autoimmuna och genetiska faktorer, miljöfaktorer samt bakteriella faktorer 
tros kunna vara utlösande (Shier, Butler & Lewis, 2006). Även kosten tros ha en 
betydelse i utvecklingen av IBD (Guariso, Gasparetto, Day, & Henderson, 2014). Ny 
forskning har hittat en möjlig koppling mellan läkemedelsutlöst IBD där antibiotika 
troligtvis ökar risken för att utveckla IBD då den slår ut den normala tarmfloran 
(Langmead, 2011). 

Prover, röntgen, endoskopier och kliniska fynd är metoder som används för att ställa 
diagnos. I vissa fall är det svårt att skilja på vilken av de två sjukdomarna patienten 
lider av då de har flera gemensamma symtom (Guariso, Gasparetto, Day, & 
Henderson, 2014). Behandlingsmetoden för IBD är avhängig av lokalisation, 
utbredning och svårighetsgrad samt frekvensen av skov. Syftet med dagens 
medicinska behandling är att sänka kroppens immunförsvar för att minska angreppet 
på den egna vävnaden. Resultatet för hur väl läkemedlen verkar varierar hos patienter 
med IBD (Sales-Campos, Basso, Alves, Fonseca, Bonfá, Nardini, & Cardoso, 2015). 
En annan behandlingsmetod för IBD är kirurgisk behandling som används då den 
medicinska behandlingen inte fungerar. Detta görs laparoskopiskt eller med öppen 
bukkirurgi. Vid kirurgisk behandling avlägsnas den inflammerade tarmdelen och 
patienten får eventuellt en stomi (Hurst, 2011).  

Utvecklingen av nya läkemedel har resulterat i att behandlingskostnaderna har ökat. 
Däremot har det bidragit till att minska antal skov vilket innebär minskade kostnader 
indirekt då de drabbade kan vara arbetsföra. Då sjukdomarna ofta drabbar unga blir 
kostnaderna i längden höga för samhället om de inte i tidigt skede får bra behandling 
(Cohen, 2011). Kortisonpreparaten som har många biverkningar har ersatts av de nya 
dyra läkemedlen. Biologiska läkemedel är dyrare än tidigare terapeutiska 
behandlingar dock minskas kostnaderna för sjukhusvård och operation. En etisk 
debatt har förts huruvida ändamålsenligheten är försvarbar. Det behövs fler studier för 
att kunna utvärdera kostnadseffektiviteten för de biologiska läkemedlen på sikt 
(Cohen, 2011).  

Lidande 
Motivet för all vårdverksamhet är att lindra lidande. Lidande som begrepp har många 
ansikten och kan beskrivas synonymt med prövning, plåga, vånda, smärta och tålande. 
Lidandet kan upplevas fysiskt, emotionellt eller existentiellt och omfattar hela 
människans livsvärld (Arman, 2012).  
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Katie Eriksson beskriver lidandet som en kamp mellan det onda och det goda. Att 
leva som människa innebär att lidandet är oundvikligt och ses som en rörelse mellan 
liv och död (Eriksson, 1993). Lidandet har tre olika dimensioner som utgörs av 
sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Eriksson, 1994). Sjukdom eller ett 
sjukdomstillstånd innebär ett sjukdomslidande (Eriksson, 1993) och kan i vissa fall 
orsakas av smärta (Eriksson, 1994). Lidandet innebär en mångfaldig förlust där hela 
patientens omvärld berörs. Undersökningar och behandlingar kan orsaka känslor av 
skam och utsatthet. Därför är det viktigt att ett holistiskt synsätt anammas för att 
lindra sjukdomslidande. Ett felaktigt bemötande och ett oetiskt förhållningssätt 
gentemot patienten kan skapa ett vårdlidande. Fel utövning av makt kan åsamka 
kränkning av patientens värdighet (Eriksson, 1994). För att lindra lidande är det 
grundläggande för sjuksköterskan att hjälpa patienten att behålla sitt egenvärde. Då 
inte hänsyn tas till patientens autonomi och deras unika situation inte bekräftas kan 
detta upplevas som förnedrande och skapa ett vårdlidande. Ett sjukdomsbesked 
innebär ett livslidande och kan omkullkasta samt hota hela patientens existentiella 
värld. Det kan innebära att patienten förlorar sin sociala ställning och tvingas till 
omprioriteringar (Eriksson, 1994). 

Omvårdnad vid IBD - Sjuksköterskans ansvarsområde  
Sjuksköterskans huvudansvar är att tillgodose patienters behov av vård. De 
ansvarsområden som tas upp i ICN:s etiska koder är att: sjuksköterskor ska främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Ord som värdighet, 
bemötande, respekt, integritet, empati, bekräftelse och lyhördhet är vägledande 
begrepp och viktiga i omvårdnaden (ICN, 2012). I mötet med andra människor skapas 
vår identitet och att anta ett holistiskt synsätt är väsentligt för att vården ska anses som 
personcentrerad (Morgan & Yoder, 2012). Personcentrerad vård innebär att se hela 
människan och inte enbart diagnos, sjukdom eller kropp (Ekman et al., 2011). 
Sjuksköterskan agerar som patientens ställföreträdande vilket innebär att patientens 
egna intressen respekteras och tas hänsyn till (ICN, 2012). Sjuksköterskan 
tillsammans med patienten och eventuellt närstående planerar och genomför en 
personlig vårdplan. Även ett socialt nätverk, arbetskamrater och arbetsgivare kan ingå 
i vårdplaneringen. Det är patientens berättelse som är utgångspunkten för 
personcentrerad vård (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 

Duncan (2011) beskriver att sjuksköterskan använder sin kliniska blick och sina 
sinnen vid första mötet med patienter med IBD. Genom att observera patientens 
kroppsspråk, ansiktsuttryck och andning inhämtar sjuksköterskan information. När 
sjuksköterskan hälsar och tar i hand kan ytterligare information fås om patientens 
tillstånd. För att inhämta objektiv information används olika bedömningsinstrument 
(Duncan, 2011). Sjuksköterskan skapar en relation med patienten genom att lyssna, 
visa empati, ge stöd och ha en god dialog. Goda kunskaper i kommunikation är ett 
viktigt verktyg för att inhämta information om patientens välmående. 
Kommunikationen kan vara både verbal och icke verbal. För att få svar på patientens 
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subjektiva upplevelser kan sjuksköterskan ställa öppna frågor. Detta ger utrymme för 
patienten att med egna ord uttrycka sina känslor (Duncan, 2011). Då patienten är 
expert på sin sjukdom är det av stor vikt att lyssna och tro på det patienten förmedlar. 
En bra kommunikation och att patienten känner sig sedd är en förutsättning för att 
patienten skall känna förtroende för sjuksköterskan (Skrautvol & Nåden, 2015). 
Sjuksköterskans ansvarsområden är att ge information, undervisning och utbildning 
till patienter. Det är viktigt att sjusköterskan tar hänsyn till patientens personliga 
behov och att se alla individer som unika. Patientens tillfredsställelse ökar och 
förbättrar viljan att göra livsstilsförändringar om sjuksköterskan är tydlig i sin 
kommunikation. Detta kan spara tid samt leda till bättre följsamhet (Duncan, 2011). 
Det är viktigt att sjuksköterskan involverar patienten i beslutsfattande och använder 
ett språk som patienten förstår. Sjuksköterskan ska värna om patientens värdighet och 
integritet och skapa en god omvårdnadsmiljö runt patienten. Patienter med IBD har 
behov av enkelrum med egen toalett för att minimera stress. Det är viktigt att 
sjuksköterskan har goda kunskaper om att IBD är en systemsjukdom för att inte gå 
miste om betydelsefull information (Duncan, 2011). 

 
 
Problemformulering  
IBD innefattar flera kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och 
Crohns sjukdom. Sjukdomen kräver livslång behandling och då den är mångfacetterad 
skapar den lidande för patienterna. För att kunna ge en god omvårdnad behövs 
kunskap och förståelse för patienternas upplevelser av att leva med IBD. Även 
kunskap om vilka följder IBD kan ge behövs då det är en systemsjukdom vilket 
innebär att andra organ kan påverkas. Det är viktigt att sjuksköterskan tror på 
patienten och har ett holistiskt synsätt då IBD skapar ett lidande för patienten. Studien 
är viktig för att öka förståelsen för IBD hos sjukvårdspersonalen som möter dessa 
patienter i vården. 

 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med IBD. 
 

Metod 
Studien är en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013) baserad på vetenskapliga 
artiklar från tre olika databaser CINAHL, PubMed och PsycINFO. Studien inkluderar 
sju kvalitativa artiklar, en kvantitativ artikel samt en artikel med mixad metod. 
Kvalitativa resultatartiklar är övervägande och utgår från patienternas narrativa 
berättelser för att besvara studiens syfte.  
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Datainsamling 
Databaser som användes för litteratursökningarna var CINAHL, PsycINFO och 
PubMed. Enligt Karlsson (2012) är databaserna CINAHL och PubMed 
omvårdnadsinriktade. Databasen PsycINFO är inriktat inom psykologi och 
beteendevetenskap (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Efter fastställandet av 
syftet påbörjades litteraturundersökningarna utifrån potentiella sökord relaterat till 
syftet. Inflammatory Bowel Disease, experience, living with, patient och nurs var de 
sökord som användes (Bilaga A). Vid sökningarna användes ämnesord eller 
fritextsökning. Bland de booleska operatorerna AND, OR och NOT (Forsberg & 
Wengström, 2013) användes AND som gav träffar av relevans. Sökordet 
inflammatory bowel disease användes både som ämnesord och fritextord. Vid 
sökorden experience, patient och nurs användes trunkering (*) för att få en bredare 
sökning. Vid sökorden living with användes citattecken (””) för att få träffar med båda 
begreppen tillsammans (Karlsson, 2012). I Bilaga B redovisas resultatartiklar samt de 
sökordskombinationer som gjordes i databaserna.  

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var artiklar som vara peer-reviewgranskade, 
skrivna på engelska, publicerade mellan 2010-2015 och att deltagarna skulle vara 
fyllda 18 år eller mer. Exklusionskriterierna för litteraturstudien var artiklar där andra 
sjukdomar än IBD inkluderades samt artiklar inom medicin. Även artiklar om 
föräldrarnas upplevelse av att vårda barn med IBD exkluderades.  

Totalt gav litteratursökningen 628 antal träffar där samtliga titlar lästes. De artiklar 
vars titlar inte svarade mot syftet valdes bort. Detta resulterade i 158 lästa abstrakt och 
utav dessa valdes 41 artiklar ut som tordes svara mot syftet (Bilaga B). Flertal artiklar 
valdes bort då de var reviewartiklar eller inte svarade mot studiens syfte. I sin helhet 
lästes 15 artiklar och utav dessa granskades tio artiklar utifrån bedömningsmallen av 
Carlsson & Eiman (2003). De tio artiklar som granskades svarade mot studiens syfte. 
Bedömningsmallen bestod av en poängskala från grad I-III, där grad I motsvarar hög 
vetenskaplig kvalitet och grad III motsvarar låg vetenskaplig kvalitet. Efter 
granskning framkom att samtliga artiklar var av grad I och att en artikel var en 
reviewartikel som därför valdes bort. Detta resulterade i nio resultatartiklar av god 
vetenskaplig kvalitet varav sju kvalitativa, en kvantitativ och en mixad metod.   

Databearbetning  
Efter artikelgranskning kvarstod nio resultatartiklar. Mallen som användes för 
artikelöversikten hämtades från Friberg (2012). Den användes för att sammanställa 
samtliga resultatartiklar i enskilda artikelöversikter. Resultatet från respektive 
resultatartikel skrevs ut för att lättare kunna bearbeta materialet. Artiklarna 
numrerades från ett till nio efter kronologisk ordning efter första författarens 
efternamn för att få en gemensam struktur i arbetsflödet. Resultaten lästes och 
granskades enskilt för att sedan gemensamt diskutera likheter och skillnader. 
Återkommande ord och begrepp från resultatartiklarna antecknades samt liknande 
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upplevelser från patienterna som framkom i textmassan. Tillsammans analyserades 
och kategoriserades fem teman (Friberg, 2012) ur de nio resultatartiklar. De fem 
teman som växte fram bokstaverades från a till e och fick rubriker som passade till 
text och syfte. Dessa var: (a) Upplevelse av sjukdomslidande, (b) Upplevelse av 
begränsningar, (c) Upplevelse av bristande kontroll, (d) Upplevelse av bristande 
förståelse och (e) Positiva upplevelser och erfarenheter av copingstrategier. Därefter 
lästes ännu en gång resultatet enskilt och sedan gjordes en gemensam 
sammanställning. De fem teman som från början framkommit slogs ihop till tre teman 
då likheter och upprepningar hade framkommit. De tre teman som slutligen blev 
resultatet fick följande rubriker: (1) Bristande kunskap och förståelse, (2) 
Begränsningar och bristande kontroll och (3) Behov av socialt stöd. 

 

Forskningsetiska överväganden 
För att en artikel skall få publiceras i medicinska och vårdvetenskapliga tidskrifter är 
det krav att de blivit godkända av en etikprövningsnämnd (Olsson & Sörensen, 2011). 
Kriterier som måste uppfyllas för att en studie ska betraktas som etisk är att den är av 
god vetenskaplig kvalitet, att studien är utförd på ett etiskt sätt samt att studien belyser 
väsentliga frågor. För att humanforskning ska anses som värdefull ska den vara till 
nytta för professionen, individen samt samhället (Kjellström, 2012).   

Samtliga resultatartiklar har godkänts av en etikprövningsnämnd. Nyttan med 
resultatartiklarna var att deltagarna fick skriftlig samt muntlig information. De blev 
informerade om att de kunde avbryta sitt deltagande närhelst de ville utan förklaring. 
All insamlad data hanterades konfidentiellt. Nyttan med enskilda intervjuer var att 
deltagarna öppet kunde berätta om sina upplevelser. Risken med gruppintervjuer 
kunde vara att deltagarna inte valde att dela med sig av sina upplevelser i samma 
utsträckning som i de enskilda intervjuerna då det var ett känsligt ämne som berördes. 
En annan risk med gruppintervjuer kunde vara att deltagarna kunde röja varandras 
identitet. 

 

Resultat 
Bristande kunskap och förståelse  
Ett bristfälligt bemötande och förståelse i omvårdnaden kunde leda till konflikter 
mellan patienter och sjukvårdspersonal (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013). När 
patienterna hade behov av att prata med någon och upplevde att vårdpersonalen inte 
lyssnade på dem påverkades patienternas välmående (Mikocka-Walus, Gordon, 
Stewart & Andrews, 2013). Eftersom patienterna kände sin kropp bäst ville de inte att 
deras känslor skulle ifrågasättas (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013). De 
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upplevde att vårdpersonalen hade bristande förståelse och rutiner för att bemöta samt 
bekräfta deras kroppsupplevelser (Mikocka-Walus, Gordon, Stewart & Andrews, 
2013). Rektoskopi och koloskopi upplevdes av patienterna som smärtsamma, 
förnedrande och patienterna kände sig utlämnade vid dessa undersökningar (Purc-
Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014). I samband med en diagnostisering kunde 
patienterna uppleva irritabilitet och känslor av värdelöshet (Purc-Stephenson, Bowlby 
& Qaqish, 2014). Brist på kunskap om IBD hos sjukvårdspersonal upplevdes som ett 
problem bland patienterna och hade lett till flera allvarliga feldiagnostiseringar 
(Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010). Patienterna berättade att de sällan 
diskuterade sina fatigueproblem med sin läkare då de upplevde att läkaren var mer 
intresserad av hur deras tarm fungerade samt hur många toalettbesök de gjorde per 
dag. Patienterna önskade en öppen kommunikation med sjukvårdspersonalen och att 
de anammade ett holistiskt synsätt (Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton, 
2013). 

Då familj och vänner inte förstod vidden av sjukdomens komplexitet och patienterna 
inte kunna dela tankar och känslor med dem resulterade detta i en känsla av ensamhet 
och social isolering (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 2010; Purc-
Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014). Patienterna hade upplevelser av bristande 
kunskap och förståelse från arbetsgivare och kollegor då IBD påverkade deras 
arbetssituation (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013; Czuber-Dochan, Dibley, 
Terry, Ream & Norton, 2013; Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 2010). 
Buksmärtor, fatigue (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010) och fekalinkontinens 
(Dibley & Norton, 2013) kunde leda till sämre arbetsprestationer vilket kunde 
uppfattas som bristande engagemang och lathet av kollegor och arbetsgivare (Cooper, 
Collier, James & Hawkey, 2010; Dibley & Norton, 2013; Purc-Stephenson, Bowlby 
& Qaqish, 2014). En del patienter upplevde att de blev mindre ifrågasatta efter att ha 
genomgått en operation i de fall det medförde ett bättre hälsotillstånd. Efter en lyckad 
operation såg de fram emot att kunna arbeta, slutföra studier och träffa en partner 
(Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013). 

 

Begränsningar och bristande kontroll  
Patienterna upplevde bristande kontroll när de på grund av sin sjukdom blev beroende 
av sjukvården. En viktig faktor för personlig kontroll var att kunna sköta sin 
medicinering (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010). Sjukdomens begränsningar 
upplevdes som ett hot mot patienternas integritet när de själva inte kunde ta beslut 
gällande medicinsk eller kirurgisk behandling (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 
2013). Patienterna upplevde att sjukdomen begränsade deras rutiner, aktiviteter samt 
att de inte kunde medverka i sociala sammanhang (Mikocka-Walus, Gordon, Stewart 
& Andrews, 2013; Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014). Patienternas 
livskvalitet påverkades när deras sociala frihet begränsades (Cooper, Collier, James & 
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Hawkey, 2010) och inverkade inte bara på patienterna utan hela familjen (Dibley & 
Norton, 2013; Mikocka-Walus, Gordon, Stewart & Andrews, 2013) då de inte kunde 
delta i familjeaktiviteter (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 2010). 

En del patienter upplevde att deras föräldraroll blev inskränkt på grund av att de inte 
kunde kontrollera sina avföringsvanor. När sjukdomen var aktiv beskrev patienterna 
att detta kunde resultera i att den andre föräldern fick ta mer ansvar (Cooper, Collier, 
James & Hawkey, 2010). De upplevde att de inte var till någon nytta (Pihl-Lesnovska, 
Hjortswang, Ek & Frisman, 2010) och det gav dem dåligt samvete (Mikocka-Walus, 
Gordon, Stewart & Andrews, 2013). Rädsla för sjukdomens hereditet (Pihl-
Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 2010; Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 
2014) och bristande ork till att uppfostra barn (Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream 
& Norton, 2013) begränsade patienterna till att bilda familj (Purc-Stephenson, 
Bowlby & Qaqish, 2014). Patienterna beskrev att sjukdomen påverkat samlivet och 
svårigheter med att inleda nya relationer då de var oroliga för en oförutsägbar 
tarmtömning i samband med sexuellt umgänge (Dibley & Norton, 2013). Patienterna 
upplevde det genant att prata om sin sjukdom med andra i sin omgivning. (Purc-
Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014).  

Patienterna upplevde att det fanns ett samband mellan stress och kostens betydelse för 
graden av sjukdomsaktivitet. Därför var det viktigt att patienterna ändrade dåliga 
vanor för att minska bristande kontroll. (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010; 
Mikocka-Walus, Gordon, Stewart & Andrews, 2013; Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek 
& Frisman, 2010; Skrautvol  & Nåden, 2015). Genom att försonas med sin 
livssituation, ha rätt attityd och finna mening med livet (Allison, Lindsay, Gould & 
Kelly, 2013; Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 2010) kunde patienterna 
bättre hantera tillståndet som begränsade dem fysiskt, psykiskt och socialt (Cooper, 
Collier, James & Hawkey, 2010). Detta ökade deras livskvalitet (Allison, Lindsay, 
Gould & Kelly, 2013; Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010; Pihl-Lesnovska, 
Hjortswang, Ek & Frisman, 2010; Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014) även i 
svåra stunder (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013) och de lärde sig uppskatta livet 
samt att inte ta något för givet (Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014).  

Att leva med IBD innebär ett livslångt lidande (Cooper, Collier, James & Hawkey, 
2010) och patienterna upplevde det som ett existentiellt hot. Tankar på liv och död 
samt rädslor för att föra sjukdomen vidare var funderingar som gav upplevelser av 
hopplöshet (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 2010). Många patienter led 
av fatigue och beskrev tillståndet som en förlamande trötthet och upplevde en total 
dränering på energi (Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton, 2013). 
Patienterna upplevde att IBD medförde bristande kontroll över sin livssituation 
(Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010; Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream & 
Norton, 2013). Då IBD är en oförutsägbar sjukdom lever patienterna med en ovisshet 
där de pendlar mellan remission och skov (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010). 
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En del av patienterna hade fekalinkontinens (Dibley & Norton, 2013) och detta gav en 
känsla av otrygghet och brist på kontroll (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010). 
När patienterna inte kände till sin omgivning och inte visste var offentliga toaletter 
fanns begränsades deras vardag till att endast röra sig på platser de kände till (Cooper, 
Collier, James & Hawkey, 2010). Patienternas möjligheter att kunna resa kollektivt 
(Dibley & Norton, 2013), åka på semester, vistas utomhus längre stunder och shoppa 
begränsades (Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014) när de inte hade tillgång till 
toalett omgående (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 2010; Purc-
Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014). Detta gav en känsla av maktlöshet och 
påverkade patienternas välbefinnande (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 
2010). Det svårt att dölja inför andra när patienterna inte kunde hålla sin avföring då 
det var ofrånkomligt att det inte skulle lukta. Detta orsakade en sårbar situation för 
patienterna och upplevdes extremt genant (Dibley & Norton, 2013). En strategi var att 
ha med sig inkontinensskydd, våtservetter, att inte använda ljusa byxor och att ha med 
sig ett extra ombyte (Dibley & Norton, 2013). Genom att hålla tid på klockan när de 
åt sist och när de sist hade avföring samt att använda Imodium vid speciella tillfällen 
var ytterligare en strategi patienterna använde sig av för att få bättre kontroll över sin 
situation (Dibley & Norton, 2013). 

När sjukdomsförloppet inte gick att häva medicinskt resulterade det i ett operativt 
ingrepp som kunde leda till att patienten blev tvungen att leva med en stomi. Något 
som upplevdes omvälvande och (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013; Czuber-
Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton, 2013) påverkade självförtroendet, 
självkänslan samt sexualiteten. Det skapade en oro hos patienterna när de i förväg inte 
fick veta om en stomi skulle komma att bli temporär eller permanent. Patienterna var 
medvetna om att Cronh’s sjukdom oftare ledde till en permanent stomi. En del 
kvinnor oroade sig för möjligheterna att inte bli gravida då operationer kunde leda till 
sammanväxningar (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013). 

Patienterna beskrev att sjukdomen hade begränsat möjligheter gällande utbildning och 
arbete (Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014). Krav från omgivningen men även 
krav som patienterna ställde på sig själva upplevdes som påfrestande och påverkade 
hälsan negativt (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 2010). Fatigue (Czuber-
Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton, 2013) och fekalinkontinens (Dibley & 
Norton, 2013) resulterade i bristande energi och begränsade patienterna i deras vardag 
(Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton, 2013; Dibley & Norton, 2013). 
Detta resulterade i att de fick bortprioritera fritidsaktiviteter för att orka studera och 
arbeta (Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton, 2013). Då patienterna inte 
kunde arbeta heltid, behövde gå ner i arbetstid eller blev förtidspensionerade 
inverkade det på deras ekonomi. Vissa patienter blev uppsagda då de på grund av sin 
sjukdom inte kunde arbeta eller utföra arbetsuppgifter (Dibley & Norton, 2013). 
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Patienter upplevde att viss kost framkallade obehag, smärta och diarréer (Allison, 
Lindsay, Gould & Kelly, 2013; Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010; Dibley & 
Norton, 2013; Yunxian, Xiaoqin & Yan, 2014). Vilken kost som orsakade smärta var 
individuellt (Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014; Skrautvol & Nåden, 2015; 
Yunxian, Xiaoqin & Yan, 2014). Patienterna upplevde det besvärligt att gå ut och äta 
på restaurang eller bli bortbjudna på middag (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013; 
Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010; Yunxian, Xiaoqin & Yan, 2014). Mat 
upplevdes vara starkt förknippat med gemenskap och var därför en viktig aspekt i 
patienternas välbefinnande och sociala samvaro (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & 
Frisman, 2010). De ville känna sig normala (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013) 
och inte vara till besvär då de inte kunde äta vad som helst (Purc-Stephenson, Bowlby 
& Qaqish, 2014). En del patienter behövde specialkost som var dyrare vilket 
påverkade deras ekonomi och en strategi för att veta vad patienterna fick i sig var att 
ta med egen matlåda (Yunxian, Xiaoqin & Yan, 2014). 

Behov av socialt stöd 
Att leva med fatigue innebar för patienterna att ständigt planera sina dagliga 
aktiviteter för att få energin att räcka till. För vissa innebar det att planera in bestämda 
viloperioder för återhämtning. Det var viktigt för patienterna att äta hälsosamt då de 
behövde hålla en jämn energinivå. För patienterna var det viktigt att familjen stöttade 
dem i deras situation (Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton, 2013; 
Skrautvol & Nåden, 2015). 

Patienterna beskrev att de hade fått en närmare relation till familj eller partner och det 
visade sig vilka som var sanna vänner. Sjukdomen påverkade också patienternas egen 
syn på hur de värderade människor i sin vänskapskrets. En del hade fått nya vänner 
och utvecklade sin empatiska förmåga och en vilja att hjälpa andra som insjuknat i 
IBD (Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014). Socialt stöd och bekräftelse från 
patientföreningar, sociala nätverk och sjukvårdspersonal upplevdes som positivt samt 
var en viktig källa för information (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013; Purc-
Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014). 

Patienterna var öppna för kunskap och dietisters stöd i samband med förändring av 
kostvanor. En strategi patienterna använde sig av när de kände att de höll på att bli 
sämre var att hålla en strikt diet (Skrautvol & Nåden, 2015) och öka näringsupptaget 
(Yunxian, Xiaoqin & Yan, 2014) för att stödja sitt eget immunförsvar (Skrautvol & 
Nåden, 2015). En del patienter valde att utesluta gluten ur sin kost då de upplevde att 
det påverkade deras grad av sjukdomsaktivitet (Skrautvol & Nåden, 2015) och genom 
att tugga maten noga eller äta passerad kost kunde smärta i buken minskas vid måltid. 
(Yunxian, Xiaoqin & Yan, 2014). 

Patienterna sökte emotionellt stöd från sjukvårdspersonal som en strategi för att slippa 
belasta familjen med sina bekymmer (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 
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2010). Patienterna upplevde att psykoterapi kunde minska stress och därmed 
sjukdomsaktivitet (Mikocka-Walus, Gordon, Stewart & Andrews, 2013). Det var 
viktigt för patienterna att lära sig att lyssna till sin kropps signaler och inte pressa sig 
för mycket då kroppen inte orkade (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010; 
Skrautvol  & Nåden, 2015; Yunxian, Xiaoqin & Yan, 2014). En del patienter 
upplevde att avslappningsteknik ledd av en psykterapeut kunde minska oro och stress 
samt vara ett socialt stöd i tillvaron (Mikocka-Walus, Gordon, Stewart & Andrews, 
2013).  

De patienter som upplevde att de hade en trygg familjerelation (Pihl-Lesnovska, 
Hjortswang, Ek & Frisman, 2010) och socialt stöd från vänner (Allison, Lindsay, 
Gould & Kelly, 2013) klarade av att hantera sin sjukdom bättre än de som inte hade 
det. Det var viktigt att få sin sjukdom bekräftad både på jobbet och i hemmet då detta 
annars kunde bli en stressfaktor (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 2010). 
Sjuksköterskor spelade en viktig roll vid emotionellt stöd och de kunde förstå samt 
bekräfta patienternas känslor. Det var även viktigt att kunna vara delaktig i sin 
behandling och ha en öppen kommunikation med sin läkare (Allison, Lindsay, Gould 
& Kelly, 2013) då detta bidrog till att patienterna kunde hantera känslor, fysisk 
smärta, och stress bättre efter sin diagnos (Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 
2014).  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO användes för litteratussökningen 
varav CINAHL, PubMed är omvårdnadinriktade enligt Karlsson (2012). De flesta 
resultatartiklarna fanns i dessa två databaser vilket kan ses som en styrka. Sökorden 
patient*, experience*, nurs*, ”living with” och Inflammatory Bowel Disease 
användes i relation till syftet. Sökordet Inflammatory Bowel Disease användes som 
ämnesord och fritextord. Resterande ord söktes som fritextord. För de specifika 
sökningarna kombinerades sökorden med den booleska operatoren AND. Detta är en 
styrka då sökningen blir mer preciserad.   

Litteratursökningarna resulterade i 628 antal träffar där samtliga titlar och 158 
abstract lästes. De titlar och abstract som inte överensstämde med studiens syfte 
exkluderades. Artiklar av relevans kan ha exkluderats på grund av missvisande titlar 
som inte svarade mot syftet vilket kan ses som en svaghet. På grund av ofullständigt 
abstract kan viktig information av relevans från vetenskapliga artiklars resultat ha 
exkluderats. Detta kan ses som en svaghet. Resultatartiklarna som inkluderades i 
studien var publicerade mellan 2010-2015. Artiklar som innehöll vårdpersonal, barn 
och föräldrars upplevelser exkluderades, likaså forskningsartiklar om medicin, 
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läkemedel och behandlingar. Barn upp till 18 år exkluderades då annars föräldrarnas 
inblandning skulle kunna påverka barnens upplevelser. En del artiklar av god 
vetenskaplig kvalitet som inte användes i resultatet användes istället till bakgrunden.  

Litteratursökningen resulterade i sju kvalitativa, en kvantitativ och en mixad metod. 
De nio resultatartiklar som kom att ingå i litteraturstudien gav innehållsrik 
information och svarade väl mot syftet. Litteraturstudiens pålitlighet stärks då 
övervägande resultatartiklar är kvalitativa. Då kvalitativa artiklar beskriver 
patienternas subjektiva upplevelser gav de narrativa berättelserna en ökad förståelse 
för denna patientgrupp. Studierna från artiklarna är gjorda i Storbritannien, Sverige, 
Kina, Australien, Kanada och Norge. Detta kan ses som en styrka då patienternas 
upplevelser överensstämde till stor del trots att studierna är gjorda i olika länder med 
olika kulturer. Då att gemensamma upplevelser bland patienterna med IBD framkom i 
resultatartiklarna antas överförbarheten till svenska förhållanden vara möjlig.  

Databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO gav relevanta artiklar som svarade 
mot syftet. Då syftet var att undersöka patienters upplevelser av att leva med IBD var 
dessa tre databaser ändamålsenliga. Detta ses som en styrka då de är 
omvårdnadsinriktade samt inriktade inom psykologi och beteendevetenskap. Studiens 
trovärdighet stärks då flertalet resultatartiklar innehöll citat från intervjuerna. 
Patienterna kunde med egna ord beskriva sina upplevelser av att leva med IBD. Två 
eller flera forskare har utfört studierna i artiklarna vilket även detta stärker 
trovärdigheten. Däremot saknas uppgifter i vissa resultatartiklar om huruvida 
patienterna har fått ta del av materialet till genomförda intervjuer. Förförståelsen är 
delvis beskriven i samtliga resultatartiklar och de narrativa intervjuerna 
bandinspelades och transkriberades före bearbetning. Den tekniska utrustningen som 
användes redovisades. Vidare presenterades också vilka forskare som utfört 
intervjuerna. Detta stärker pålitligheten. Samtliga resultatartiklar har god transparens 
där datainsamling, databearbetning och urval beskrivits detaljerat vilket stärker 
bekräftelsebarheten.  

Detta gör att studierna är repeterbara. Resultatet av den vetenskapliga kvaliteten torde 
möjliggöra en överförbarhet till andra patienter med IBD då trovärdighet, pålitlighet 
och bekräftelsebarhet är säkrat. Resultatartiklarna som användes i studien är alla 
godkända av en etikprövningsnämnd vilket höjer litteraturstudiens vetenskapliga 
kvalitet.  

Det kan ses som en fördel att resultatartiklarna lästes enskilt för att få med bådas 
åsikter och tankar innan resultatet sammanställdes för att inte påverka varandra. Data 
samlades in och bearbetades flera gånger för att nå consensus. Då samtliga 
resultatartiklar erhöll grad I kan det ses som en fördel och höjer därmed 
litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet. Datainsamlingen och databearbetningen är 
noggrant beskriven och är därför lätt för läsaren att följa. 
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Resultatdiskussion  

Att leva med en kronisk sjukdom skapar ett sjukdomslidande enligt Eriksson (1994). I 
sjukdomsbilden ingår flera tillstånd till följd av IBD såsom smärta, diarréer, 
malnutrition, fekalinkontinens och fatigue (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013).  
Fekalinkontinens kan leda till att patienterna tvingas till att leva med en stomi (Shier, 
Butler & Lewis, 2006). IBD är en systemsjukdom som innebär att inte bara tarmen 
drabbas utan även andra organ kan angripas (Duncan, 2011). Då IBD kräver livslång 
medicinering med läkemedel som kan ge biverkningar (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, 
Ek & Frisman, 2010) innebär även detta ett sjukdomslidande. Att leva med IBD 
beskrevs av patienterna som att leva med en ständig stress och oro (Pihl-Lesnovska, 
Hjortswang, Ek & Frisman, 2010). IBD drabbar inte bara patienten utan även de som 
lever nära patienten (Eriksson, 1994). 

Sjuksköterskans huvudansvar är omvårdnad vilket innebär att ge adekvat vård och 
skötsel samt bidra till att öka patientens välbefinnande. I detta ingår att lindra symtom 
samt förbättra patientens funktioner (ICN, 2012). För att kunna ge patientsäker vård 
krävs att sjuksköterskan har goda kunskaper om sjukdomen och dess konsekvenser 
samt att vara observant på eventuella läkemedelsbiverkningar. Att ha god 
kommunikationsförmåga och en förståelse för hur IBD drabbar patientens 
existentiella tillvaro är nödvändigt för att kunna ge en god omvårdnad. Då patienter 
med IBD förlorar kontrollen över sjukdomen begränsar det dem i deras liv och 
behovet av socialt stöd blir betydelsefullt. Det är viktigt att sjuksköterskan anammar 
ett holistiskt synsätt för att inget av patientens behov skall gås om miste. När 
sjuksköterskan utifrån sin profession inte kan tillgodose patientens behov är det 
viktigt att ta hjälp av andra professioner och inse sin begränsning.  

Patienter med IBD överlag beskrev att de upplevde en brist på kunskap om IBD bland 
sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal. Detta skapade ett onödigt lidande för 
patienterna (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010). Eriksson (1994) beskriver 
detta som ett vårdlidande. Det var viktigt att det fanns en bred kompetens hos 
sjukvårdspersonalen då dessa IBD är en systemsjukdom (Cooper, Collier, James & 
Hawkey, 2010). Detta för att minimera risken för att utsatta dem för vårdlidande. 
Patienterna hade upplevelser av att inte bli tagna på allvar då de påpekade att kosten 
påverkade deras sjukdomstillstånd. När patienterna inte blev bekräftade förlorade de 
förtroendet för sjukvårdspersonalen och upplevde detta som en kränkning (Mikocka-
Walus, Gordon, Stewart & Andrews, 2013). Som sjuksköterska är det viktigt att inte 
missbruka sin makt (Eriksson, 1994) samt att vara tydlig i sin kommunikation för att 
minimera risken för missförstånd. För att få bekräftat om patienten tagit emot 
informationen på rätt sätt kan sjuksköterskan be patienten upprepa informationen som 
givits (Duncan, 2011). Då patienter med kronisk sjukdom har upplevelser av 
sjukdomslidande och livslidande är det viktigt att sjuksköterskor bekräftar dessa 
patienter samt förstår deras livsvärld (Eriksson, 1994). 



 

 14 

Patienterna beskrev att IBD var ett hot mot deras existentiella värld och att hela 
människans väsen påverkades (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 2010). 
Patienterna upplevde både kroppslig och själslig samt andlig smärta. Tankar kring 
döden fanns hos patienterna och här spelade sjuksköterskans holistiska synsätt en 
viktig roll (Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014). Något som även Eriksson 
(1994) bekräftar. Då IBD påverkade patienternas livssituation och begränsade deras 
liv skapade detta en oerhörd smärta och sorg. 

Sjukdomen kunde begränsa patienternas möjligheter att bli förälder och beslut att 
bilda familj. Detta skapade en tomhet och känsla av ensamhet (Allison, Lindsay, 
Gould & Kelly, 2013; Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton, 2013). 
Patienterna beskrev en oro för hur de skulle klara av vardagen med skola och arbete 
samt att kunna ha en bra relation med sin partner (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 
2013). Då patienterna inte kunde kontrollera sin sjukdom upplevdes det som 
frihetsberövande (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010). När de inte kunde sköta 
sitt arbete påverkades deras ekonomi och skapade en oro för framtiden (Dibley & 
Norton, 2013). När patienterna inte kunde medverka i sociala sammanhang skapades 
känslor av utanförskap (Cooper, Collier, James & Hawkey, 2010; Mikocka-Walus, 
Gordon, Stewart & Andrews, 2013; Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014). Då 
mat upplevdes vara starkt förknippat med gemenskap var det en viktig aspekt i 
patienternas välbefinnande (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 2010).  
Patienterna upplevde det omständigt att gå ut och äta på restaurang eller bli 
bortbjudna på middag (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013; Cooper, Collier, 
James & Hawkey, 2010; Yunxian, Xiaoqin & Yan, 2014) då de inte ville vara till 
besvär eftersom de inte kunde äta vad som helst (Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 
2014). Något som diskuterats är kostens betydelse vid IBD. Nyare forskning har visat 
att det finns ett samband men däremot sågs inte ett tydligt mönster då patienterna 
hade olika upplevelser av samma kost. Det fanns dock vissa gemensamma nämnare 
(Skrautvol & Nåden, 2015; Yunxian, Xiaoqin & Yan, 2014). 

Upplevelser av att inte räcka till samt att vara oförmögen att leva upp till andras 
förväntningar skapade frustration hos patienterna (Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & 
Frisman, 2010). Patienter med IBD ställs inför faktum att finna en ny mening med 
livet och acceptera sin sjukdom. Genom att använda sig av sina resurser fick 
patienterna lära sig att anpassa sig till sin nya livssituation och bejaka livet (Allison, 
Lindsay, Gould & Kelly, 2013; Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek & Frisman, 2010). 
Detta beskriver Eriksson (1994) som livslidande. Ett stöd patienterna ansåg vara 
fördelaktigt var att kunna prata med andra patienter om fatigue i grupp och att en 
specialistsjuksköterka kunde vara ytterligare ett stöd (Czuber-Dochan, Dibley, Terry, 
Ream & Norton, 2013).  

Då patienter har upplevelser och personlig kunskap måste dessa aspekter tas med i 
omvårdnadsprocessen. Personcentrerad vård innebär att sjukvårdspersonalen har ett 
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holistiskt synsätt (Ekman et al., 2011; Morgan & Yoder, 2012) och idag anammas 
personcentrerad vård mer än det gjordes förr och anses vara mer effektivt än 
patientcentrerad vård. (Ekman et al., 2011). 

När personcentrerad vård tillämpas upprättar sjuksköterskan en vårdplan tillsammans 
med patienten och eventuellt närstående. Ibland integreras även socialt nätverk, 
arbetskamrater och arbetsgivare i vårdplaneringen (Norberg & Swedberg, 2014). 
Patientens delaktighet i sin vårdsituation bidrar till ökat välbefinnande (Ekman et al., 
2011). Det är även viktigt för patienterna att kunna vara delaktiga i sin behandling och 
ha en öppen kommunikation med sin läkare (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013) 
då detta bidrar till att patienterna kan hantera känslor, fysisk smärta, och stress bättre 
efter sin diagnos (Purc-Stephenson, Bowlby & Qaqish, 2014).  

I personcentrerad vård ska sjuksköterskan stödja patienternas individuella önskemål 
och behov samt informera vikten av att adekvat behandling efterföljs (Morgan & 
Yoder, 2012). Eftersom patienterna känner sin kropp bäst vill de inte att deras känslor 
ska ifrågasattas av sjukvårdspersonalen (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013). 
Patienterna upplevde att sjukvårdpersonalen hade bristande förståelse och rutiner för 
att bemöta samt bekräfta deras kroppsupplevelser (Mikocka-Walus, Gordon, Stewart 
& Andrews, 2013). Patienterna önskade en öppen kommunikation med 
sjukvårdspersonalen (Czuber-Dochan, Dibley, Terry, Ream & Norton, 2013) då ett 
bristfälligt bemötande och förståelse i omvårdnaden kunde leda till konflikter mellan 
patienter och sjukvårdspersonal (Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013). 

Enligt Eriksson (1994) bidrar bristande bemötande till kräkning och skapar ett 
vårdlidande för patienten (Eriksson, 1994). Utan förståelse för patientens livssituation 
och utan kunskap om patientens förmågor samt möjligheter att ta egna beslut och 
kontroll över sin personliga vård kan inte en personcentrerad vård uppnås. Genom att 
informera på ett kompetent sätt och lyssna på patienterna kan sjuksköterskan minska 
lidandet (Morgan & Yoder, 2012). 

Att söka emotionellt stöd från sjukvårdspersonal var en strategi patienterna 
anammade då de inte ville belasta familjen med sina bekymmer (Pihl-Lesnovska, 
Hjortswang, Ek & Frisman, 2010). Sjuksköterskor spelade en viktig roll vid 
emotionellt stöd och kunde förstå och bekräfta patienternas känslor (Allison, Lindsay, 
Gould & Kelly, 2013). Genom narrativa berättelser delar patienterna sina upplevelser 
med sjukvårdspersonalen. Detta skapar en förståelse hos sjukvårdspersonalen som 
bättre kan bemöta patienten och bygga upp en god relation. Genom att lyssna på vad 
patienten förmedlar skapas ett förtroende för sjuksköterskan (Ekman et al., 2011). 
Detta ger en god grund för vårdplaneringen samt behandling där beslut tas gemensamt 
med patienten (Ekman et al., 2011; Morgan & Yoder, 2012). 
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Konklusion och implikation 
Resultatet visar att det finns bristande kunskap och förståelse både i samhället men 
även hos sjukvårdspersonal när det gäller IBD. Då sjukdomen är dold innebär det att 
dessa patienter upplever att de inte blir betrodda och blir därför ofta bemötta med 
oförståelse. Att leva med IBD innebär ett lidande för patienterna och påverkar dem 
såväl fysiskt som psykiskt samt socialt. Skola, arbetsliv och relationer kan bli lidande 
då IBD kan orsaka att patienter mister kontrollen över sina kroppsliga funktioner 
vilket begränsar dem i livet. Behovet av socialt stöd viktigt då detta bidrar till bättre 
hälsa och livskvalitet. 

En av orsakerna som tros bidra till ökningen av IBD i världen är miljöfaktorer, häri 
ingår kostens betydelse. Därför behöver detta ämne bli evidensbaserat för att 
anammas i vården. IBD behöver utforskas mer då sjukdomen ökar i samhället och 
orsakerna till utvecklingen inte är helt konstaterade. 

Denna litteraturstudie kan användas som informationsmaterial till sjukvårdspersonal 
för att öka kunskap och förståelse för patienter som lever med IBD. Materialet torde 
även kunna implementeras på andra patientgrupper med autoimmuna sjukdomar.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord CINAHL 
Headings 

PubMed 
MeSH PsycINFO 

Inflammatory Bowel 
Disease 

Inflammatory Bowel 
Diseases 

Inflammatory Bowel 
Diseases 

Inflammatory Bowel 
Disease Fritext 

Att leva med ”Living with” Fritext ”Living with” Fritext ”Living with” Fritext 

Upplevelse  Experience* Fritext Experience* Fritext Experience* Fritext 

Patient Patient* Fritext Patient* Fritext Patient* Fritext 

Omvårdnad Nurs* Fritext Nurs* Fritext Nurs* Fritext 
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Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-03-17 CINAHL 

MH "Inflammatory Bowel 
Diseases"AND ”living with” 

Limits: 2010-2015,  English 
Language, Human, Peer-review, 

7 7 4 2 

2015-03-18 PsycINFO 

Inflammatory bowel disease AND 
“Living with” 
Limits: 2010-2015, English 
language,  Peer-review 6 6 1 (2)* 0 

2015-03-18 PubMed 

"Inflammatory Bowel 
Diseases"[Majr] AND "Living 
with" 
Limits: 2010-2015, English 
language, Human 17 13 5 1 

2015-03-18 CINAHL 

MH "Inflammatory Bowel 
Diseases"AND ”experience*” 

Limits: 2010-2015,  English 
Language, Human, Peer-review, 30 15 2 (2)* 1 

2015-03-20 PsycINFO 

“Inflammatory bowel disease” 
AND Experience* 
 
Limits: 2010-2015, English 
language, Peer-review 25 25 8 (2)* 2 

2015-03-20 PubMed 

"Inflammatory Bowel 
Diseases"[Majr] AND experience* 

Limits:  2010-2015, English 
language, Human 

515 74 18 (4)*   2 

2015-04-02 CINAHL 

Inflammatory Bowel Diseases 
AND ”Living with” AND Patient* 

Limits: 2010-2015,  English 
Language, Human, Peer-review 

10 6 1 (4)* 1 

2015-04-02 PsycINFO 

Inflammatory bowel disease AND 
”Living with” AND Patient* 
 
Limits: 2010-2015, English 
language, Peer-review 

4 2 2 (2)* 0 

2015-04-02 PubMed 

Inflammatory Bowel Diseases 
AND "Living with" AND Patient* 
Limits: 2010-2015, English 8 4 0 0 
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language, Human 

2015-05-27 CINAHL 

MH "Inflammatory Bowel 
Diseases"AND ”living with” AND 
experience* AND patient* AND 
nurse* 

Limits: 2010-2015,  English 
Language, Human, Peer-review, 2 2 2 (2)* 0 

2015-05-27 PsycINFO 

Inflammatory bowel disease AND 
“Living with” AND experience* 
AND patient* AND nurse* 
Limits: 2010-2015, English 
language,  Peer-review 2 2 2 (1)* 0 

2015-05-27 PubMed 

"Inflammatory Bowel 
Diseases"[Majr] AND "Living 
with" AND experience* AND 
patient* AND nurs* 
Limits: 2010-2015, English 
language, Human 2 2 2 (1)* 0 



BILAGA C 

 

Tabell 2: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Allison, M., Lindsay, J., Gould, D., & Kelly, D. (2013). Surgery in young adults with 
Inflammatory Bowel Disease: A narrative account. International Journal Of Nursing Studies, 
50(11), 1566-1575. doi:10.1016/j.ijnurstu.2013.04.003 

Land  
Databas 

Storbritannien  
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka unga vuxnas erfarenheter en IBD-diagnos som antingen hade 
opererats eller väntade på operation.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Induktiv innehållsanalys 

Urval Deltagarna i studien var 24 personer mellan 18-25 år varav 11 personer var män och 13 kvinnor. 
Av dessa var 17 av deltagarna diagnostiserade med Crohns sjukdom och resterande sju med 
ulcerös kolit.  

Datainsamling Deltagarna intervjuades i en neutral miljö inom sjukhusets område inom en period på tio månader. 
Tre av deltagarna valde att bli intervjuade på sjukhuset så det var inlagda inför operation. De blev 
informerade och fick signera ett skriftligt samtycke på att de var införstådda. Intervjuerna spelades 
in och varade mellan 30 till 90 minuter. De flesta deltagare var ivriga av att berätta om sina 
upplevelser utan direkta frågor och på så sätt tillhandahölls viktig information som svarade mot 
studiens syfte. Endast två av deltagarna tackade ja till erbjudandet att få granska den 
transkriberade intervjun. Resterande var nöjda med informationen de fått under studien och 
tackade nej.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och två metoder användes för att organisera data. Först 
kartläggdes berättelserna i vertikala och horisontella kategorier. Tio aspekter om deltagarnas 
upplevelser skrevs i den vertikala axeln och i den horisontella axeln skrevs tidigare erfarenheter, 
nuvarande erfarenheter och framtida avsikter. Därefter användes en teknik för att organisera och 
minska data därutav togs upprepningar bort. Sedan syntetiserades deltagarnas berättelser 
(fortfarande i deras egna ord) till ett konto. De två teman som framkom efter dataanalysen var, 
uppfattningar om operation, självet samt stöd och copingstrategier.   

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Deltagarna hade funnit olika copingstrategier för att hantera oro och stress. De deltagare som 
väntade på operation var oroliga över framtiden och en del av dem upplevde bristande kontroll och 
att de själva inte fick valet och möjligheten att välja eller fatta beslut om operationen. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 
98 % 
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Artikel 2 

 

 

 

Referens Cooper, J., Collier, J., James, V., & Hawkey, C. (2010). Beliefs about personal control and self-management 
in 30–40 year olds living with Inflammatory Bowel Disease: A qualitative study. International Journal Of 
Nursing Studies, 47(12), 1500-1509. doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.05.008 

Land  
Databas 

Storbritannien  
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka uppfattningar om personligkontroll och självhantering hos 
patienter med IBD samt fokus på fysiska, psykiska och socioekonomiska upplevelser. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Induktiv innehållsanalys 

Urval Deltagarna var mellan 30-40 år. De intervjuade deltagare var 24 stycken, 12 deltagare hade 
ulcerös kolit och 12 deltagare hade Cronh’s sjukdom. Utav deltagarna var 13 män och 11 kvinnor. 

Datainsamling Då syftet med studien var att undersöka uppfattningar om personligkontroll och självhantering hos 
patienter med IBD i relation till b.la anställningsbekymmer, relationer och föräldraansvar valdes 
deltagare mellan 30-40 år. Deltagarna rekryterades av ett gastroenterologiskt team från ett IBD 
register i Storbritannien. Deltagarna fick ett informationsblad om studien och dess syfte samt fick 
signera ett skriftligt samtycke innan intervjuerna påbörjades. Intervjuerna varade mellan 35-90 
minuter och pågick i fem månader. Datainsamling och analysen skedde kontinuerligt  

Dataanalys Intervjuerna analyserades och transkriberades ordagrant enligt Ritchie och Lewis. Data hanterades 
och lagrades med hjälp av programmet QSR NVivo 7. Likheter hos deltagarna jämfördes genom 
att strukturera data med hjälp av Microsoft Excel. Ett huvudtema med tre sub-tema och åtta 
basteman framkom efter dataanalysen. 

Bortfall  Redovisas ej. 

Slutsats Studien påvisar bristande kunskaper och förståelse från vårdpersonaler om behov hos personer 
med IBD. De flesta deltagare ansåg att det var viktigt att vara bekant med hur IBD påverkar 
kroppen fysiskt för att kunna finna strategier och hantera sjukdomen. De ansåg även att de 
behövde acceptera de osäkra som sjukdomen kunde medföra och att acceptera att de hade en 
bristande självkontroll. På grund av fatigue och buksmärtor påverkades arbetet och det dagliga 
livet. Många deltagare upplevde bristande kunskaper och förståelse från omgivningen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
92 % 
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Artikel 3 

 

 

Referens Czuber-Dochan, W., Dibley, L. B., Terry, H., Ream, E., & Norton, C. (2013). The experience of 
fatigue in people with inflammatory bowel disease: an exploratory study. Journal Of Advanced 
Nursing, 69(9), 1987-1999. doi:10.1111/jan.12060 

Land  
Databas 

Storbritannien  
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur fatigue påverkar patienter med IBD-diagnos samt vilka 
strategier de använder för att förbättra det dagliga livet.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Ett epistemologisk tolkande tillvägagångssätt.  

Urval Ett bekvämlighetsurval med 46 deltagare (15 män och 31 kvinnor) fick en inbjudan via brev från 
välgörenhetsorganisationen Members of  Crohn’s & Colitis UK. Fem fokusgrupper bildades och 
intervjuerna spelades in och transkriberades. En induktiv tematisk ram användes.  
Inklusionskriterier: Deltagarna skulle vara 18 år fyllda, diagnostiserade med IBD och uppvisa 
fatigue. De skulle också kunna resa till någon av de fem fokusgrupperna. 
Exklusionskriterier: Om deltagaren inte kunde engelska, då inget utrymme för tolkning fanns. 

Datainsamling En speciell teknik (Silverman 2000, Kitzinger 2005) användes för att framlocka deltagarnas syn på 
ämnet. Fokusgruppernas delade funderingar, frågor samt upplevelser och detta förbättrade och 
berikade data. Fokusgruppernas träffar utfördes i fem olika städer med mellan 4-12 deltagare per 
grupp. Intervjuerna spelades in, transkriberades ordagrant och varade mellan 90 och 120 minuter. 
De genomfördes mellan november 2008 och februari 2009. Studien är etiskt godkänd av UK 
University Ethics Committee.  

Dataanalys Analysen utgjordes av ett induktivt tematiskt tillvägagångssätt. Forskarna läste de transkriberade 
intervjuerna ett flertal gånger oberoende av varandra innan teman statuerades. De teman som 
framkom var: upplevelser av fatigue, orsaker till fatigue, hantera fatigue, konsekvenser av fatigue 
och söka stöd. En tabell skapades i Microsoft Word för de fem olika teman som framkom. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Fatigue har en multidimensionell inverkan på patienter. Jämförelser har gjorts med patienter med 
cancer och multipel skleros. Utlösande faktorer till fatigue hos patienter med IBD kan vara: 
järnbrist, näringsbrist, rubbad elektrolytbalans, stress, läkemedelsbiverkningar, störd nattsömn på 
grund av frekventa tarmtömningar och sjukdomsaktivitet. Många patienter upplever att deras 
fatigue inte tas på allvar och att de inte får det stödet av sjukvårdspersonal som de hade önskat. 
Det är viktigt att sjukvårdspersonalen uppmärksammar detta ämne då sociala och ekonomiska 
faktorer påverkas.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 
94 % 



BILAGA C 

 

Artikel 4 

 

Referens Dibley, L., & Norton, C. (2013). Experiences of fecal incontinence in people with inflammatory 
bowel disease: self-reported experiences among a community sample. Inflamm Bowel Dis, (19), 
1450-1462. Doi:10.1097/MIB.0b013e318281327f  

Land  
Databas 

Storbritannien  
PubMed 

Syfte Syftet var att få en förståelse för erfarenheter och bryderier hos människor med IBD-relaterad 
fekal inkontinens.   

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Kvalitativ: Induktiv innehållsanalys 
Kvantitativ: Metodologisk design Positivism vs. Hermeneutik. 

Urval Kvalitativ: Ett ändamålsenligt urval utfördes och deltagarna bestod av 16 kvinnor och 12 män 
samt var mellan 30-77 år. Av dessa hade 14 ulcerös kolit, 12 Crohns sjukdom och två intermittent 
kolit. Sjukdomsdurationen varierade från ett till 40 år. 
Kvantitativ: Deltagarantalet bestod av totalt 583 stycken varav 417 var kvinnor och 166 män samt 
var mellan 19-88 år. Av dessa hade 288 ulcerös kolit, 269 Crohns sjukdom och 26 intermittent 
kolit.   Sjukdomsdurationen varierade från ett halvår till 56 år. 

Datainsamling Inklusionskriterier för studien, både för den kvantitativa och kvalitativa delen, var att deltagarna 
skulle vara IBD-diagnostiserade, vara bosatta i Storbritannien, vara läs och skrivkunniga i 
engelska, vara över 18 år och att deltagare från båda könen skulle medverka. Deltagarna erhöll en 
inbjudan via brev tillsammans med frågeformuläret som innehöll tre frågor. De fick även en länk 
som de kunde använda ifall de föredrog att svara online. 
Kvantitativ: Av totalt 3264 kvalificerade gensvar valdes 583 deltagare ut genom slumpmässigt 
urval från the Crohn’s & Colitis UK membership databas.  
Kvalitativ: Utav de 583 utfördes semi-strukturerade intervjuer med 28 deltagare. Intervjuerna 
spelades in i deltagarnas hem. 
Studien har blivit etiskt godkänd. 

Dataanalys Kvalitativ: Intervjuerna transkriberades och tematiserades professionellt.  Sju huvudteman 
framkom med underliggande subteman. 
Kvantitativ: För att forskarna inte skulle missa viktig information lästes de resterande 2681 
enkäterna.   
Gemensamt för båda analyserna vara att ingen större skillnad framkom vid närmare jämförelse. 
Båda metoderna genererade beskrivande svar. 

Bortfall Kvalitativ: Bortfall redovisas ej. 
Kvantitativ: Bortfall redovisas ej. 
Externt bortfall: 6736 besvarade ej enkäten. 
Internt bortfall: Redovisas ej. 

Slutsats 
 

Fekal inkontinens tillsammans med andra symtom hos patienter med IBD kan skapa oro/ångest 
genans och depression. Deltagarna upplevde det som en befrielse att få berätta om sina besvär då 
dessa besvär sällan talas om i normala sammanhang. Ju yngre människor desto större inverkan 
med social stress har fekal inkontinens i deras vardag.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I  
85 % 



BILAGA C 

 

Artikel 5 

Referens Mikocka-Walus, A., Gordon, A. L., Stewart, B. J., & Andrews, J. M. (2013). ‘ Just to get it off my 
chest’: Patients' views on psychotherapy in inflammatory bowel disease. Counselling & 
Psychotherapy Research, 13(3), 227-234. doi:http://dx.doi.org/10.1080/14733145.2012.730540 

Land  
Databas 

Australien 
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att utforska patienters erfarenheter och syn på psykoterapi i samband med 
IBD och i synnerhet vid Crohns sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Deskriptiv beskrivande analys.  

Urval Ett bekvämlighetsurval gjordes där potentiella deltagare med IBD valdes ut från databasen IBD 
Unit, RAH. 12 patienter, alla med Crohns sjukdom samt mental ohälsa deltog i studien. Fyra 
patienter behandlades med antidepressivt läkemedel. Inklusionskriterier: Patienterna skulle vara 
diagnostiserade med Crohns sjukdom, vara medlem i IBD Unit, RAH, haft kontakt med RAH 
service de senaste sex månaderna och nyligen blivit ordinerad antidepressivt läkemedel. 

Datainsamling De första tre inklusionskriterierna uppnåddes av 287 individer. Av dessa hade 51 nyligen tagit 
antidepressivt läkemedel. Ett slumpmässigt urval av de 51 kvarvarande gjordes av en dator. Det 
genererade i 15 individer. Då datasaturationen var mättad efter 12 patienter var det dessa som blev 
utvalda att delta i studien.  De kontaktades via brev av sin behandlande doktor. Alla tackade ja. 
Semi-strukturerade djupintervjuer med öppna och slutna frågor varade i genomsnitt 30 minuter 
och spelades in, transkriberades och relevansen kontrollerades. 
Studien har blivit etiskt godkänd av the Royal Adelaide Hospital and University of South 
Australia Research Ethics Committees.  

Dataanalys De transkriberade intervjuerna lästes två gånger och infördes i ett Microsoft Excelldokument. 
Materialet kodades systematiskt och kontinuerligt i sitt sammanhang och kontrollerades av två 
oberoende granskare. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Psykoterapi vid IBD har visat sig vara förebyggande av återfall hos vissa patienter. Dock är det en 
outnyttjad metod hos de med ohälsa och som medicinerar med antidepressiva läkemedel. Terapi 
online kan vara ett möjligt tillvägagångssätt då det är begränsat med psykoterapeutiska resurser på 
gastroenterologiska kliniker. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
90 % 



BILAGA C 

 

Artikel 6 

 

Referens Pihl-Lesnovska, K., Hjortswang, H., Ek, A., & Frisman, G. (2010). Patients' perspective of factors 
influencing quality of life while living with Crohn’s disease. Gastroenterology Nursing, 33(1), 37-
46. doi:10.1097/SGA.0b013e3181cd49d0 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att identifiera och beskriva betydelsen av livskvalitet hos patienter med 
Crohns sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded Theory 

Urval Ändamålsenligt urval med 11 deltagare varav fem kvinnor och sex män som var mellan 29 och 83 
år. Samtliga deltagare var diagnostiserade med Crohns sjukdom. De valdes ut från en 
gastroenterologisk klinik på Linköpings universitetssjukhus.  

Datainsamling Intervjuer genomfördes med syfte att undersöka patienternas livskvalitet och hur sjukdomen 
begränsade deras dagliga aktiviteter. Deltagarna kontaktades via brev om en förfrågan om att delta 
i studien, för att en vecka senare bli uppringda och lämna ett godkännande om villighet att delta i 
studien. Intervjuerna genomfördes på ett privat rum på sjukhuset och den som intervjuade var inte 
patientansvarig. Intervjuerna spelades in, transkriberades verbalt och varade mellan 20-60 minuter. 
Varje intervju bearbetades innan nästa deltagare kontaktades. Inklusionskriterier: deltagarna skulle 
inte ha några andra sjukdomar, vara arton år fyllda, tala svenska och godkänna att bli inspelade. 
Studien har blivit etiskt godkänd. 

Dataanalys Datainsamlingens fenomen kodades och koderna jämfördes löpande för att visa på relevans. Två 
av fyra forskare hjälptes åt att samla in data. Några av intervjuerna lästes oberoende av de andra 
två forskarna. Fem teman framkom under dataanalysen. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats De fem teman som framkom för att förklara livskvalité var: bekräftande relationer, orkeslöshet, 
känsla av välmående, självkänsla och attityder till livet. Då detta visar sig vara viktiga faktorer 
som spelar in i begreppet livskvalitet är det av stor vikt för sjukvårdspersonal att ta hänsyn till 
detta i omvårdnaden. Alla patienter måste få ett bra bemötande i sin unika situation. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
94 % 



BILAGA C 

 

Artikel 7 
 

Referens Purc-Stephenson, R., Bowlby, D., & Qaqish, S. T. (2014). “a gift wrapped in barbed wire” 
positive and negative life changes after being diagnosed with inflammatory bowel 
disease. Quality of Life Research: An International Journal of Quality of Life Aspects of 
Treatment, Care & Rehabilitation, doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11136-014-0843-0 

Land  
Databas 

Kanada 
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att belysa positiva och negativa upplevelser hos patienter sedan de 
diagnostiserats med IBD-sjukdom. 

Metod:  
 
Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv tvärsnittsstudie  

Urval Strategiskt urval. 
Deltagarna i studien var 378 personer varav 251 var diagnostiserade med Crohns sjukdom och 
127 med ulcerös kolit. Deltagarna var mellan 18-62 år, utav de var 312 kvinnor och 66 män. 
Inklutionskriterierna för att delta i studien var att deltagarna var diagnostiserade med IBD, var 18 
år eller äldre samt flytande engelska i både tal och skrift. 

Datainsamling De som var intresserade av att delta i studien fick fylla i en enkät online eller kontakta den 
ansvariga forskaren för att få enkäten hemskickad med ett retur kuvert. Deltagarna informerades 
om samtycke som de godkände innan de skickade iväg den ifyllda enkäten. Enkäterna skickades 
elektroniskt till en server och de var anonyma. 

Dataanalys Nvio 10.0 software program användes för att hantera data. Data analyserades i flera steg. 
1. Forskarna läste data flera gånger. 
2. Återkommande ämnen och kommentarer identifierades 
3. Teman togs fram 
4. Teman kodades 
5. Ämnen kombinerades till relaterade teman 
6. Kategorier sammanfogades  

 
Bortfall Redovisas ej. 

 
Slutsats Få studier görs om de positiva effekter som kroniska sjukdomar kan medföra. Cirka 73 % av 

deltagarna redovisade någon/några positiva effekter som IBD-sjukdomen medfört och cirka 80 % 
redovisade negativa effekter. Fem teman relaterat till positiva förändringar framkom vid 
dataanalysen och tre teman relaterat till negativa förändringar. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 
91 % 



BILAGA C 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Skrautvol K, Nåden D. Nutrition as Long-term Care as Experienced by Persons Living With 
Inflammatory Bowel Disease. Holistic Nursing Practice [serial online]. 2015 Jan-Feb 
2015;29(1):22-32. Available from: CINAHL, Ipswich, MA. Accessed March 18, 2015. 

Land  
Databas 

Norge 
CINAHL 

Syfte Syftet var att förklara patienters upplevelser av IBD i samband med deras uppfattning av 
sjukdomen, deras erfarenheter av kost samt deras egen återhämtningsprocess. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Hermeneutisk design. 

Urval Deltagarna var 12 unga vuxna, tre män och 10 kvinnor med IBD i åldrarna 18-45 år. 
Rekryteringen skedde från patientorganisationen National Association against Digestive  Diseases 
(LMF). Deltagarna fick inbjudan via brev. Den huvudsakliga intervjun skedde i deltagarnas 
hemmamiljö och varade mellan 1- 1  ½ timme. Inklusionskriterier: deltagarna skulle vara mellan 
18-45 år, båda män och kvinnor skulle ingå, ha olika funktionsnedsättningar i samband med 
ulcerös kolit och Crohns sjukdom, ha olika sjukdomsduration och ha olika uppfattning om kostens 
betydelse. 

Datainsamling Studien är etiskt godkänd av the Norwegian regional Committee for Medical and Health Research 
Ethics South-East. Deltagarna intervjuades på forskarens kontor på Campus universitetet. De 
reflekterade och berättade om deras upplevelser som IBD-diagnosen medfört, på så sätt 
besvarades studiens syfte. Intervjuerna varade mellan 60 till 90 minuter. Innan intervjuerna 
påbörjades informerades deltagarna samt fick signera ett skriftligt avtal.  

Dataanalys De inspelade intervjuerna transkriberades av en professionell transkriptör. Det skrivna materialet 
lästes av båda forskare och tolkades efter Kvale och Brinkmann's mall. Data lästes och tolkades 
flera gånger för att förtydliga och finna likheter hos deltagarnas erfarenheter. De två teman som 
framkom efter dataanalysen var, inre upplevelse av trygghet vid symtom av sjukdom som en 
återhämtningsfaktor och kosten s betydelse för återhämtning i de olika stadierna av 
sjukdomsaktivitet.  

Bortfall En deltagare. 

Slutsats En betydelsefull källa till förbättring och hälsa var att patienter hade kroppskännedom från sina 
erfarenheter av att leva med kronisk IBD. Viktigt var också att patienten anammade ett salutogent 
perspektiv för återhämtning och för sin egen självkänslas skull. Studien visade på att en 
skräddarsydd diet på lång sikt kunde vara bra för tillfrisknande. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
94 % 



BILAGA C 

 

Artikel 9 

 

Referens Yunxian, Z., Xiaoqin, M., & Yan, C. (2014). Dietary Practices of Chinese 
Patients With Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology Nursing, 37(1), 60-
69. doi:10.1097/SGA.0000000000000021 

Land  
Databas 

Kina 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka patienters erfarenheter av kostens betydelse i samband med 
IBD. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Induktiv kvalitativ innehållsanalys.  

Urval Urvalet var strategiskt där 17 patienter (sju kvinnor och tio män) med IBD-diagnos deltog i 
studien. De var mellan 18-57 år. Fem patienter hade diagnosen ulcerös kolit och 12 Crohns 
sjukdom. De patienter på Universitetssjukhuset som levde upp till kriterierna fick en förfrågan om 
de ville delta i studien.  
Inklusionskriterier: Deltagarna skulle ha varit diagnostiserade med IBD i mer än 6 månader. 

Datainsamling Studien utfördes på ett Universitetssjukhus i Hangzhou, Zhejiangprovinsen i Kina. Sjukhusets 
etiska kommitté har godkänt studien. Innan intervjun påbörjades fick deltagarna muntlig och 
skriftlig information samt möjlighet till att ställa frågor. Allt för att försäkra sig om att deltagarna 
förstod studiens syfte. Deltagarna fick svara på ett frågeformulär om deras bakgrund innan de fick 
en kallelse till enskild djupintervju. Intervjuerna spelades in och varade mellan 34-68 minuter 
under en åttamånadersperiod. Deltagarna intervjuades enskilt på ett tyst kontor i närheten av GI-
kliniken. Intervjuspråket var kinesiska. Inledningsfrågan under intervjun var en öppen fråga som 
följdes av följdfrågor för att få svar på syftet. Allt eftersom analysen pågick blev 
intervjumaterialet mer strukturerat. 

Dataanalys Efter varje avslutad intervju transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant av forskarna och 
kontrollerades så att de var relevanta. Forskarna använde sig av tematisk analys och lyssnade på 
de inspelade intervjuerna samt läste de transkriberade intervjuerna och fältanteckningarna flera 
gånger. Därefter kodades texten och fyra teman framkom. När ingen ny information framkom i 
temana avslutades insamlingsprocessen.  

Bortfall                                                                Redovisas ej. 

Slutsats Samtliga deltagare ansåg att kostens betydelse var viktig för att kunna hantera sina symtom. 
Studien beskriver kinesers erfarenheter av kosthållning. Trots att få studier finns om kostens 
betydelse vid IBD sjukdom uttrycker många patienter att vissa livsmedel kan utlösa symtom. 
Stress och rädsla samt en överdriven restriktion av kosten kan vara skadligt för hälsan. Många 
patienter med IBD ändrar sina matvanor som en copingstrategi, för att må bättre och undvika olika 
symtom som kan framkalla obehag. Det är viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap om kostens 
betydelse för att kunna vara ett stöd i för dessa patienter. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I  
88 % 
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